
 1 

             8 

          Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s Ročník X III. (  VII. KHS )  20. srpen  2014  

 

Oslava Anenského svátku  -  setkání rodáků a starousedlíků                                             
 Rodáci a starousedlíci naší obce se sešli vůbec poprvé po 69 letech, kdy jako první 

osadníci, většinou jako děti se svými rodiči, se přistěhovali po válce, v roce 1945, do naší 

obce. U příležitosti oslav Anenského svátku byl nejen pro ně připraven v kostele koncert 

pěveckého Kytlického chrámového sboru.  

 

   
  

 První dvě písně zazpíval chrámový sbor s doprovodem varhan, zbývající pak zazněly 

mnohohlasně, bez doprovodu. Všem se vystoupení souboru moc líbilo. Bylo nádherné. 

Spokojeni byli i účinkující, kteří si pochvalovali nádhernou akustiku a krásné prostředí. 

Celkem se přišlo podívat kolem 90 posluchačů, mnoho dalších třeba jen nahlédlo, poslechli si 

písničku a zase odcházeli. Po skončení koncertu proběhla v kostele poutní mše k uctění 

památky sv. Anny, patronky našeho kostela. 

 Sbormistryně Kytlického chrámového sboru  po návratu z koncertu v Jedlce nám v e-

mailu napsala: 

  

 To vy jste vytvořili  krásné prostředí s krásnou atmosférou chrámovou i lidskou, a tam 
 se pak i krásně zpívá….  Moc se nám u vás líbilo a děkujeme za pozvání. A ještě jednou 
hluboký obdiv k tomu, co jste s kostelem dokázali.  Marie Šťastná  

 

 
Fotografie z kulturního domu Petra Koláčková 
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 V kulturním domě si rodáci a starousedlíci s velkým zájmem prohlíželi po celé 

odpoledne vystavené kroniky a fotografie z minulých dob. Většinou to byly snímky 

fotografované po roce 1945. Odhadem se zde sešlo kolem 70 rodáků a starousedlíků, které 

přivítali starosta obce a předseda Kulturně-historického sdružení. Příjemnou vzpomínkou na 

setkání bude pro rodáky a starousedlíky hliněná pálená destička s datem setkání, u které byl 

připevněn tento text: 

 

           
  

 Na louce před kulturním domem byl stánek s občerstvením a lavičky. Příjemně hrála 

hudební skupina MP band. Někteří návštěvníci odcházeli posedět a popovídat do hospůdky, 

kde pro ně jeden z rodáků připravil dančí guláš. Počasí tentokrát bylo opravdu pěkné, 

slunečné. Odpoledne se vydařilo a plánujeme, že setkání rodáků a starousedlíků se uskuteční 

opět příští rok, kdy si připomeneme 70. výročí osidlování naší obce. 

   

Poděkování všem organizátorům Anenského odpoledne 

 S maminkou - rozenou Hanou Kavalírovou - jsme dorazily z daleka na setkání 

starousedlíků a rodáků (já jsem rodačka) zvědavé úplně na všechno - kdo přijde, koho 

poznáme, koho nepoznáme, jaké to bude. 

 Byl to opravdu krásný den plný překvapení a nevšedních zážitků.  

 Chceme moc poděkovat všem organizátorům jednak za nápad a zejména za to, že jej 

uskutečnili. A těšíme se, že slibované setkání za rok bude. Určitě na sv. Annu zase do Jedlky 

přijedeme. 

 Hanky Suntychová (rozená Havelková) a Havelková. 

 

Pozvání na Svatováclavské slavnosti v Jedlce  v sobotu 27. září 2014.  

Od 10,00 hod. slavnostní bohoslužba, při které bude požehnán zrestaurovaný obraz od 

malíře Kryštofa Viléma Tietzeho z původního hlavního oltáře odstřeleného kostela ve 

Valkeřicích. Hlavní celebrant ThLic. Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze. 

Od 11,00 hod. koncert pěveckého souboru Hvězda z České Lípy  

pod vedením Martiny Bogarové. 

 

Netopýři v kostele 

 Na počátku července provedl v kostele v Jedlce kontrolu Pavel Benda, ředitel 

Národního parku České Švýcarsko. Na půdě kostela byla zjištěna kolonie Vrápence malého, 

kriticky ohroženého druhu české fauny. Jedná se o velmi vzácné netopýry v počtu asi 30 

jedinců.  

 „Objevení tohoto druhu u nás je velice zajímavý 

nález. V našem kraji zatím neznám žádnou jinou 

kolonii vrápenců na půdě, takže je to opravdu vzácnost. 

Zatím jsme v kostelích našli jen netopýry“ – píše Eva 

Mikolášková z CHKO Labské pískovce v Ústí nad 

Labem.  
         
Na snímku samičky vrápenců s mláďaty. Foto Václav Sojka, NP České Švýcarsko 
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Volby do obecního zastupitelstva a do senátu - 10. a 11. října 2014. 
 
Z volebního programu ČSSD: 
 Tato strana chce nejenom zlepšit komunikaci mezi zastupiteli a občany, ale 
chce přijmout odpovědnost za plnění volebního programu každým zastupitelem na 
základě vypracovaného rozpočtu a průběžně dle stanovených termínů plnění. Jasně 
chce mít stanoveny úkoly pro jednotlivé zastupitele. Ti by měli pravidelně informovat 
občany o  plnění úkolů na veřejných zasedáních. Dále tato strana chce vypracovat 
program jednotlivých akcí na celé volební období a každoročně doplňovat o akce, 
které vyplynou z dané situace (např. malá nákupní prodejna, rekonstrukce kulturního 
domu… Dle možnosti financovat větší projekty z evropských fondů, menší akce z 
vlastního rozpočtu). Těmito akcemi  a úkoly z volebního programu chce ČSSD 
přispět  k lepšímu kulturnímu a sociálnímu vyžití občanů v obci.     Michal Kober 

 

Z volebního programu Kulturně-historického sdružení - sdružení nezávislých 
kandidátů. 
 Jako nepolitická strana chceme především prosazovat zájmy obyvatel naší 
obce, operativněji řešit jejich připomínky a nezapomínat ani na okrajové části 
(Soutěsky, část u Benešova n.Pl.). Jedním z prvořadých úkolů je zajištění 
financování investičních akcí z dotačních zdrojů (národních i evropských). Chceme 
zlepšit kulturní a sportovní život v obci. Zaměříme se také na mnohem lepší 
komunikaci mezi zastupiteli a občany. Požadujeme, aby každý zastupitel či předseda 
komise pravidelně a konkrétně informoval voliče o své práci, aby jeho činnost 
nezůstávala pro naše občany po celé volební období tajemstvím. 
 

Jak pracovali naši zastupitelé v uplynulém období: 

 V červnu 2014 požádal předseda Kulturně - historického sdružení písemně 
starostu a zastupitele obce, kterým končí současné volební období, zda by 
informovali naše občany o své práci za uplynulé čtyři roky. Ať již jako zastupitelé, 
nebo předsedové komisí či výborů. Před čtyřmi roky jsme tyto naše zastupitele zvolili 
a možná by bylo vhodné, kdybychom my, voliči, o jejich konkrétní činnosti  byli 
informováni. S novými volbami sice skončí jejich činnost, ale je možné, že někteří 
z nich budou chtít v práci zastupitelů pokračovat. Zatím se ke své činnosti za 
uplynulé období vyjádřil pouze František Stibor, který napsal: 
 
 Do voleb před 4 roky nastupovala KSČM s programem řešit zlepšení kulturní a 
sportovní činnosti v obci, odmítat zvýšení poplatků za služby (vodu a odpady), 
podporovat zajišťování obědů pro seniory, informovat občany o akcích a podobně. 
Snažili jsme se pracovat ku prospěchu mládeže a občanů obce. Jako člen 
zastupitelstva pověřeného kulturou a bytovou problematikou, jsem přidal ke své 
činnosti i sport. Z kandidátů do minulého zastupitelstva jsem utvořil pracovní komisi, 
která se pravidelně čtvrtletně a nebo dle potřeby scházela a připravované akce 
řešila. Každý rok jsme zajišťovali kulturní akce - oslavy MDŽ spojené s tancem za 
účasti v průměru 80 žen a mužů z obce i okolních obcí Benešovského obvodu a 
další. Začátkem března vždy každoročně převážím hráče stolního tenisu z obce a 
přihlašuji je k Oblastnímu turnaji v Ústí nad Labem. Z této soutěže vozíme ocenění 
za přední a převážně za první místa jak v mladších, tak i ve starších kategoriích. 
Pořádáme pravidelný velikonoční turnaj i se soutěží o nejhezčí Velikonoční kraslici. 
Sportovní a kulturní akce při pálení čarodějnic jsme organizovali v prvých letech 
čtyřletého období, dokud sportovní prostor a hřiště u Ploučnice nezničila divoká 
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prasata. Dětský den a poprázdninová setkání mládeže jsme z téhož důvodů také 
nemohli pořádat. V říjnu 2013 jsme pozvali do kulturního domu skupinu Duo Aramis. 
Bohužel návštěva obyvatel obce byla minimální. Pravidelně na Mikuláše konáme 
mezinárodní turnaj ve stolním tenisu za přítomnosti hráčů z Neustadtu, Č. Lípy, Ústí 
n. L. i z dalších částí okresu Děčín. Od konce září do konce dubna každou neděli 
pořádáme sportovní odpoledne v kulturním domě  ve stolním tenise za účastí mladší 
i starší mládeže. To jsem připomněl jen část akcí, které plánujeme řešit i v dalším 
funkčním období. Z naší komise připomenu alespoň několik tahounů, kteří nám 
pomáhají akce zajišťovat, jako Anička Vodrážková, Dolanský, Schejbalová, 
Mihalíková, Stiborová, Hodboďová, Hurt a další.           Fr. Stibor 

 
. V minulosti jsme byli několik let středisková obec Benešov n.Pl. 
 

 
  
 Před 30 lety, v roce 1984, jsme byli součástí střediskové obce Benešov n.Pl. Rada 

MěNV (Městského národního výboru) se tehdy scházela pravidelně jednou za 14 dní a řešila 

vše, co bylo potřebné. Občané se mohli k problémům střediskové obce vyjadřovat na 

veřejných zasedáních. Termíny těchto zasedání byly známy na celý kalendářní rok dopředu, 

takže si každý předem mohl připravit dotazy, připomínky, návrhy. Rovněž byly předem 

známy termíny zasedání rady. Snímek z kroniky je ze zasedání rady - předsedou byl tehdy 

Emil Kačer (uprostřed). 

 V této době nebylo zakázáno fotografování na schůzích a poradách, jako to je v dnešní 

době v naší obci, takže  snímky z jednání se v kronikách dochovaly do dnešní doby. 

 

Stalo se před 100 lety 
 Dne 22. srpna 1914 se snesla večer v 18 hodin nad naším krajem velká bouře 
provázená krupobitím a vydatným lijákem, který trval celou noc. Množstvím vody, 
která se přihnala potokem od Velké Veleně, byla protržena regulace nám všem 
známého veleňského vodopádu a zaplavila trať pískem a balvany. Tím byla trať od 7 
hod. ráno bez provozu až do 15 hodin. Rychlíková přeprava probíhala  
přestupováním. Cestující zaplavený úsek pěšky obcházeli a nasedali do vedlejšího 
připraveného vlaku. Odklízecí práce trvaly celý den a pak ještě další dny na tomto 
úseku pracovaly traťové party.     Z německé kroniky O. Banseta 
 

Veleňáček – informační zpravodaj Kulturně – historického sdružení.  I vy zde můžete přispět svými názory, s pochvalou i 
kritikou, můžete sdělit, co se vám v obci líbí, nebo naopak, co byste chtěli změnit. Zdarma zveřejníme i Vaši inzerci.  

Máme zájem, aby ve Veleňáčku byly také informace z Obecního úřadu. 
Doručování Veleňáčku v obci je zdarma. Objednat můžete tento zpravodaj  v tištěné verzi , nebo také emailem.  

Kontakt pro objednání v tiráži. 
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